
Dodatok č. 1 ku VZN č. 3/2015 bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej 

tabuli obce  od ..............................do ............................ 

Tento dodatok č. 1 ku VZN č. 3/2015 bol podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesený na 

úradnej tabuli  obce od .................................... do................................ 

Dodatok č. 1 ku VZN č. 3/2015 nadobúda účinnosť dňom ..................... (pätnástym dňom od 

vyvesenia  § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb.) 

 

 

N Á V R H 

 

 Dodatok č. 1 

 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 

obce Veľká Čierna o mieste zápisu dieťaťa do Materskej školy a o výške príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľká Čierna 

 

 

§2 

Zápis detí do Materskej školy 

 

1) Obec Veľká Čierna v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 školského zákona určuje 

čas a miesto podania žiadosti o prijatie dieťaťa do Materskej školy od  30. apríla do 

31. mája pre nasledujúci školský rok v budove Materskej školy Veľká Čierna. 

 

2) Obec Veľká Čierna v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 školského zákona ukladá 

riaditeľke Materskej školy zverejniť v čase od 1. apríla do 31. mája miesto a čas 

zápisu k nasledujúcemu školskému roku zákonným zástupcom po dohode so 

zriaďovateľom takto: 

 na budove Materskej školy Veľká Čierna 

 vyhlásením v obecnom rozhlase 

 na informačnej tabuli obce Veľká Čierna 

 na webovom sídle obce Veľká Čierna (www.obecvelkacierna.info) 

 

http://www.obecvelkacierna.info/


3) V súlade s § 20 ods. 4 školského zákona, MŠ pri zápise žiaka vyžaduje tieto 

osobné údaje:  

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, 

štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa 

b) meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko a kontakt na 

zákonných zástupcov 

 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto dodatku č. 1 ku VZN č. 3/2015 sa ruší ustanovenie 

 § 2  Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a platí ustanovenie § 2 podľa tohto 

dodatku. 

 

 

 

Veľká Čierna, 22.11.2016 

 

 

Ján Matejička, starosta obce 


